
Fuel Guard 2
Omapärane, võimas ja tõhus puhastusvahend, mis hooldab diisel- ja bensiinimootorite kütusesüsteemi 
ja muid osi. Õlitab ja kaitseb rooste eest. Sobib pikaajaliseks lahenduseks ja/või ühekordseks ,,kiireks“ 
kütuse lisamiseks ning süsteemi puhastamiseks.

P/N Toode S/C Pakk

83970 Fuel Guard 2                   FDD2 250 ml HDPE pudel
83975 Fuel Guard 2                   FDD2 5L 5 liitrine pudel
83977 Fuel Guard 2                   FDD2 200L 200 liitrine tünn

Omadused ja eelised

• Sobib bensiini- ja diiselmootoritele – pole vaja erinevaid tooteid 
koguda

• Sobib katalüsaatori muunduritega, diisli filtritega ja 
sobib kõigi HDI-mootoritega – probleeme ei teki

• Õlitab kütuse komponente – pikendab pumpa ja interjööri 
vastupidavust

• Lahjendab vee kütuseks – väldib roostet, mikroobide ja  
seente kahjustusi

• Tuhavaba pihusti – ei nühi ega kahjusta mootorit, 
vähendab sisselaskeklappides ja kütuse sisestamise kohtades 
saaste kogust 

• Sisaldab antioksüdante – vähendab lakkide, 
tõrva ja kummi teket 

Kasutamine

KENT Fuel Guard 2 on peamiselt mõeldud õlitamiseks ja puhastamiseks. Aktiivne koostisosa eemaldab süsiniku 
ja tuha jääke põlemisel tõhusalt.

Lisandid õlitavad, eemaldavad roostet, on oksüdeerimus- ja kulumisvastased, et mootor töötaks sujuvalt. 
Täiustunud hajutamissüsteem eemaldab kütusesüsteemist vee saastet, et ei tekiks roostet ega mikroorganisme. 
Regulaarne kasutamine ennetab sademete ja muude jääkide teket. 

KENT Fuel Guard 2 on kahekordse diisel- ja bensiini sisepõlemismootorite kütusesüsteemi puhastaja. Sobib 
kõikidele pliivabadele bensiinidele (sealhulgas E10), punastele/maasturite diislile ja biodiislile. 

See eemaldab sisemistelt seadmetelt jääke (kõikides kütustes sisalduvat vaiku ja tõrva). Lisaks õlitab see 
komponente. Lisaks vähendab heitgaase. Seda tõestas TÜV THÜRINGEN/Saksamaa. 70/220/EMÜ (mida on 
muudetud 2003/76/EÜ järgi) reeglite järgi tehtud heitgaasi katse näitas, et selle soovitud koguse sisestamine 
vähendas heitgaase (CO, HC). Lisaks täiustab see külmkäivitust ja seega kütuse kulu on säästlikum. See on 
keemiline puhasti, mis lahustab tuha ja süsiniku jääke. Mitte nagu konkurentide tooted, mis sisaldavad ,,tuhka“ 
tekitavaid koostisaineid ja väidetavalt eemaldavad saastet ,,nühkimisega“.



Tehniline teave

Alus: Süsivesinikul põhinev puhastaja

Välimus/värv: Väga kahvatu ja läbipaistev vedelik/pruun

Lõhn: Leebe lahus

Erikaal (20 °C): 0.820 – 0.840 g/ml 

pH: Pole

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Emulgeeritav

Emulgeerimine: Loob lahtiseid emulsioone, eraldub 10% kraanivee käes

Kasutamistemp: Pole

Leekpunkt: Alates 62 °C

VOC: 640 g/l

Parim enne: 18 kuud 

Tollilõivu kood: 3811 9000 90

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 

Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

Kasutamine

Pidevaks kasutamiseks: Soovitame lisada igale 1l kütusele 1ml toodet. Nt 50l kütust vajab Fuel Guard 2-te 50 
ml. Enne kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. Tehke nii igal paagi täitmisel. 
Ühekordne ,,kiire“ kütuse sisestamine ning süsteemi puhastamine: Igale liitrile soovitame lisada Fuel Guard 
2-te 5 ml. Nt 50 l kütust vajab Fuel Guard 2-te 250 ml. Enne kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. 
Kiirpuhastust tehke iga 8000 km tagant.

Hooajati kasutatavate sõidukite puhul: 50 l kütusele soovitame lisada Fuel Guard 2-te 250 - 500 ml (5-10 ml 
liitri kohta). Enne auto ära panekut ja kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. Parima kaitse tagab täispaak.     
Pärast seiskumist ei kuluta mootor üleliia kütust. Kui auto seisab kauem kui kuus kuud, siis enne sõitmist 
soovitame mootori sisse lülitada ja kontrollida vana kütuse jääke ning, kas mootor töötab sujuvalt.
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